ประจำสัปดำห์ 9 – 15 มกรำคม 2560
คุณภาพ ครัง้ ที่ 1/2560 ณ ห้ องประชุม 8
วันจันทร์ท่ี 9 มกราคม 2560
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 16.30 น. : สานักงานบริ การวิชาการ จัดแสดงผลงาน เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
นวัตกรรม ในการประกวดนวัตกรรม มก.
เกษตรแฟร์ ปี 2560 ณ ห้ องประชุม 9
ณ ห้ องประชุม 5,6 และ 8 ชัน้ 2
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มกราคม 2560
เวลา 08.30 – 13.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ จัดอบรม เรื่ อง แนวคิด
เวลา 13.30 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
และภาพรวมของระบบการบริ หาร และ
มก. ครัง้ ที่ 1/2560 ณ ห้ องประชุมกาพล
การปฏิบตั ิงาน ณ ห้ องประชุมสุธรรม
อดุลวิทย์ ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560
อารี กลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 08.30 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุมชี ้แจงผล เวลา 13.00 – 16.30 น. : กองวิเทศสัมพันธ์ ต้ อนรับและหารื อร่ วม
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย มก.
กับผู้แทนจาก The University of
ณ ห้ องประชุมกาพล อดุลวิทย์ ชัน้ 2
Nottingham ณ ห้ องประชุม 6 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.00 – 12.00 น. : กองคลัง ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิการของ เวลา 14.00 – 16.00 น. : กองแผนงาน ประชุมคณะกรรมการ
กองคลัง ปี งบประมาณ 2560 ณ ห้ อง
พัฒนาทางกายภาพ ณ ห้ องประชุม 8
ประชุม 6 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 09.30 – 13.00 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการจัดทา
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
ข้ อมูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา เวลา 13.00 – 16.00 น. : กองการเจ้ าหน้ าที่ ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาบุคลากร ณ ห้ อง
ภูมิพลอดุลยเดช กับ มก. ครัง้ ที่ 3 ณ ห้ อง
ประชุม 5 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมเวลา 15.00 – 16.30 น. : กองกลาง ประชุมคณะกรรมการ
การประจาสานักงานอธิการบดี
อานวยการผลิตรายการโทรทัศน์
ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
ครบรอบ 74 ปี มก. ณ ห้ องประชุม 8 ชัน้ 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ปฏิทินข่าว

วันพุธที่ 11 มกราคม 2560

วันเสาร์ท่ี 14 มกราคม 2560

เวลา 08.00 – 17.00 น. : กองกิจการนิสิต จัดโครงการสอนเสริ ม
เวลา 08.00 – 12.00 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
ทักษะ เรื่ อง “การสอนเพื่อจัดการความรู้
คณะกรรมการกลัน่ กรองพิจารณาผลงาน
ความสามารถทัว่ ไป”
รางวัลคุณภาพ ครัง้ ที่ 10 ณ ห้ อง
ณ ห้ องประชุมสุธรรม อารี กลุ ชัน้ 1
ประชุม 8 ชัน้ 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สานักงานประกันคุณภาพ ประชุม
เวลา 09.30 – 13.00 น. : ชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนการคณะกรรมการนโยบายการประกัน

ศึกษาแก่ บุตรหลาน ณ ห้ องประชุมธีระ
โซน E สินค้ าเกษตรบริ โภค
การประชุมทางวิชาการมอบของที
ให้ และ รับประทานอาหารนอ
าลาของผู
กลางวัคนผัร่กวปลอดสารพิ
มกัน
สูตะบุตร ชั่รนะลึ
้ 2กอาคารสารนิ
เทศ 50 ปี
โซน้ เกษีF ยผัณ:
กออแกนิ
ษ ผลไม้ สด ผลไม้ แปรรู ป
โซน G มะขามหวาน
ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญขมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครัง้ ที่ 41
โซน H หอม กระเทียม พริ กแห้ ง ข้ าวสาร
– โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และ
โซน I ผ้ าไหม เครื่ องประดับ อัญมณี มูลนิธิฯ และสินค้ า
พัฒนาการศึกษา ขอเชิญชมการแข่งขัน “กีฬำสำธิตสำมัคคี ครั ง้ ที่ อุปโภค -บริ โภค (โซนแอร์ )
41 “นนทรี เกมส์ ” ภายใต้ คาขวัญ “เสริมกีฬำ สร้ ำงไมตรี สำน
โซน M สินค้ าอุปโภคบริ โภค ของบริ ษัทห้ างร้ าน
สำมัคคี นนทรี เกมส์ ” ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2560 ณ สนาม
โซน N Food Truck และโซน O ศูนย์อาหาร
กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สนใจใช้ พื ้นที่ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ ที่
เมื่อวันที่ 6 มกราคม เวลา 17.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทกั ษ์
www.property.ku.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ที่สนาม 02 – 561 – 4749
อินทรี จนั ทรสถิตย์ ชมการแสดง รวม 3 ชุด ได้ แก่ น้ อมสานึกในพระ
ประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการ ครัง้ ที่ 55
มหากรุ ณาธิคณ
ุ , การกีฬาไทย เกริ กก้ องเกรี ยงไกร และแสงประทีป
ส่อง สาธิต นิจนิรันดร์ พร้ อมด้ วยขบวนพาเหรด 21 สถาบันเข้ าสูส่ นาม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะมนุษย และปิ ดท้ ายด้ วยการจุดคบเพลิง สาหรับการชิงชัยเหรี ยญรางวัลแรก ศาสตร์ และอาคารศูนย์เรี ยนรวม 3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั วิจยั
นักวิชาการ และผู้สนใจทัว่ ไปเข้ าร่ วมประชุมและนาเสนอผลงาน
ของการแข่งขันที่มีขึ ้นในวันเดียวกับพิธีเปิ ด จากกีฬาหมากกระดาน
วิจยั ทังภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
้
ใน 3 หมวดวิชาการ 12
“นนทรี เกมส์” ในปี นี ้ มีลงิ เป็ นสัญลักษณ์ นาโชค ใช้ ชื่อว่า
สาขา ได้ แก่ หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
“คุณกลมเกลียว” เป็ นผู้แทนของสัมพันธภาพอันดี สร้ างความรัก
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม และ หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคม
ความสามัคคีในกลุม่ โรงเรี ยนสาธิต โดยแข่งขันกีฬา 17 ชนิด ได้ แก่
ศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
กรี ฑา, กอล์ฟ, ซอฟท์บอล, เซปั กตะกร้ อ, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส,
ทังนี
้ ้ เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาคุณภาพงานวิจยั ซึง่ จะเป็ น
บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ฟุตซอล, ลีลาศ,
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ และเป็ นการแลกเปลี่ยนระดม
วอลเลย์บอล, ว่ายน ้า, หมากกระดาน, ฮอกกี ้, และแฮนด์บอล
ความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและ
จึงขอเชิญทุกท่าน ชมการแข่งขันและร่ วมเป็ นกาลังใจให้ กบั
นักกีฬาสาธิต ทัง้ 21 สถาบัน สาหรับ วัน เวลาการแข่งขัน และสนาม เอกชน อันจะนาไปสูแ่ นวทางการวิจยั เพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดูรายละเอียดได้ ที่
การแข่งขัน ดูได้ ที่ http://nontrigames kus ku. ac.th
เปิ ดเช่าพื้นที่ออกร้านจาหน่ายสินค้าในงาน “เกษตรแฟร์”
www.annualconference.ku.ac.th

ประจาปี 2560
สานักงานทรัพย์สิน มก. เปิ ดให้ เช่าพื ้นที่ เพื่อแสดงและออกร้ าน
จาหน่ายสินค้ าในงาน “เกษตรแฟร์ ” ประจาปี 2560 จัดขึ ้นระหว่างวันที่
27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภายใต้ แนวคิด “ศาสตร์ แห่งแผ่นดิน ทากินตามคาพ่อสอน”
ประกอบด้ วย
โซน A เทคโนโลยีการเกษตร เครื่ องมืออุปกรณือิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องใช้ ไฟฟา เครื่ องจักรกลการเกษตร
โซน B ต้ นไม้ พันธุ์ไม้ ไม้ ดอกไม้ ประดับ อุปกรณ์ตกแต่งสวน
เครื่ องมือการเกษตร
โซน C สัตว์เลี ้ยง และอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี ้ยง
โซน D ตลาดน ้า ตลาดโบราณ

รับสมัครเรียนต่อ ป. โท
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาต่อ
ในระดับปริ ญญาโท ประจาภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 ดังนี ้
คณะมนุษยศำสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (ภาคพิเศษ) รับ
สมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สนใจสมัครด้ วย
ตนเองที่ ศูนย์จดั การศึกษาโครงการพิเศษ อาคารมนุษยศาสตร์ 1
ชัน้ 2 โทรศัพท์ 0 -2579 -5566-8 ต่อ 2505 หรื ดทู ี่ wwww.thai.
human.ku.ac.th
คณะสังคมศำสตร์ สาขาวิชาการบริ หารและพัฒนาสังคม
(ภาคพิเศษ) รุ่ นที่ 67 รับสมัครตังแต่
้ บดั นี ้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2560 ผู้สนใจสมัครที่ สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิดคติการ
โทรศัพท์ 0 -2942 - 7880 ต่อ 11-15
2

